
Wifi instellen:  

Android 
 
Wanneer u werkt op een eigen computer/laptop, tablet of smartphone (BYOD) met Android dient u gebruik te 
maken van onderstaande instellingen. 
 

- Ga naar ‘Menu’ 
- Klik op ‘Instellingen’ 
- Klik op ‘Wi-Fi’ 
  (Voor oudere versies van Android klik op ‘Draadloos en netwerken’ en daarna op ‘Wi-Fi instellingen’) 
- Schakel ‘Wi-Fi’ in. Er verschijnt een lijst met beschikbare Wi-Fi netwerken. 
- Klik op ‘SKV_Educatief’ en houd deze ingedrukt 
- Geef het wachtwoord voor de opslag van referenties op 
(Deze vraag krijgt u als u een Android telefoon gebruikt waarop de beveiliging is ingesteld voor het opgeven 
van gebruikersgegevens. Lees de instructies van je telefoon als u niet weet wat je wachtwoord is) 
- Kies voor ‘Verbinding maken met netwerk’ 
- Kies bij ‘EAP Methode’ voor ‘PEAP’ 

- Kies bij ‘Phase 2-verificatie’ voor ‘MSCHAPV2’ en vul de velden als volgt in: 
- Identiteit: skvmxxxx@skvob.nl (bv. SkvmXXXXX@skvob.nl) 
- Anonieme identiteit: dit veld kunt u leeg laten 
- (Draadloos) Wachtwoord: het wachtwoord van je SKVOB account 
- Klik op ‘Connect/ Verbinden’ 
- U bent verbonden als de melding ‘Succesvol verbonden’ verschijnt 
 
Zorg ervoor dat het device van alle updates is voorzien.  
Indien u een certificaatmelding van wifi.it-workz.nl krijgt, klik dan op ‘Accepteer’. 

 

IOS 
 
Wanneer u werkt op een eigen computer/laptop, tablet of smartphone (BYOD) met IOS dient u gebruik 
te maken van onderstaande instellingen. 
 
- Klik op ‘Instellingen’ in het Home venster 
- Klik op ‘Wi-Fi’ 
- Schakel ‘Wi-Fi’ in. Vervolgens verschijnt er een lijst met beschikbare Wi-Fi netwerken 
- Klik op ‘SKV_Educatief’ en vul de velden als volgt in: 
- Gebruikersnaam: Je SKVOB-account: skvmxxxx@skvob.nl (bv. Skvm313456@skvob.nl) 

- Wachtwoord: het wachtwoord van je SKVOB-account  
- Klik op ‘Verbind’ 
- Indien u een certificaatmelding van wifi.it-workz.nl krijgt, klik dan op ‘Accepteer’ 
- U bent verbonden met SKVOB. 
 
Indien het niet lukt om in één keer verbinding te maken, schakel dan Wi-Fi op de iPhone/ iPad uit.  
Schakel Wi-Fi na 10 seconden weer in en probeer bovenstaande stappen opnieuw. 

 

Chromebook 

Wanneer u werkt op een eigen Chromebook dient u gebruik te maken van onderstaande instellingen. 
 
- Schakel ‘Wi-Fi’ in. Er verschijnt een lijst met beschikbare Wi-Fi netwerken. 
- Klik op ‘SKV_Educatief’  
- Kies bij ‘EAP Methode’ voor ‘PEAP’ 
- Kies bij ‘Phase 2-verificatie’ voor ‘MSCHAPV2’ en vul de velden als volgt in: 
- Identiteit: skvmxxxx@skvob.nl (bv. SkvmXXXXX@skvob.nl) 

- Anonieme identiteit: dit veld kunt u leeg laten 
- (Draadloos) Wachtwoord: het wachtwoord van je SKVOB account 
- Klik op ‘Connect/ Verbinden’ 
- U bent verbonden als de melding ‘Succesvol verbonden’ verschijnt 
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